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POLECENIE
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie udostępnienia nieruchomości i obiektów przeznaczonych na izolatorium położonych
w Sopocie przy ul. Kilińskiego 12 kierowane do AMW Rewita spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dz. U. z 2020 r. poz.
374 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie
standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539)
polecam
AMW Rewita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
udostępnienie nieruchomości i innych obiektów niezbędnych do wykonania niniejszego
polecenia położonych przy ul. Kilińskiego 12 w Sopocie z przeznaczeniem na cele prowadzenia
przez 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej im. Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku ul. Polanki 117,
80-305 Gdańsk izolatorium w celu realizacji opieki sprawowanej w związku
z przeciwdziałaniem zakażaniu wirusem SARS-CoV-2 w tym opieki medycznej – według
standardu warunków lokalowo-pobytowych określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U.
z 2020 r. poz. 539).
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydać polecenia
obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie
i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne
oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego dyrektora oddziału
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jak wynika z art. 3 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 grudnia
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 poz. 1302 z późn. zm.),
ponieważ Adresat polecenia jest spółką handlową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września
2000 r. – Kodeks spółek handlowych, której udziałowcem jest wyłącznie Skarb Państwa, jest
jednocześnie państwową osobą prawną, stąd też objęty pozostaje hipotezą normy z art. 11 ust.
1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych.
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539) określony został standard
organizacyjny opieki w izolatorium sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu
wirusem SARS-CoV-2, który jest wymagany w realizacji niniejszego polecenia.
Nieruchomość, którą dysponuje adresat polecenia spełnia określone w ww. rozporządzeniu
standardy.
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego
do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wydanie niniejszego polecenia
jest celowe i konieczne.
Finansowanie realizacji polecenia nastąpi ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia
na podstawie umowy zawartej z podmiotem leczniczym.
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Otrzymują:
AMW Rewita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk
7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej im. Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku ul. Polanki
117, 80-305 Gdańsk
Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591
Warszawa
Minister Obrony Narodowej
a/a.
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